
UBYTOVACÍ ŘÁD
Ubytovna Domu dětí a mládeže Olomouc, tř. 17. listopadu 1034/47

1. Na ubytování v ubytovně není právní nárok.
2. K ubytování musí být každý host řádně přihlášen. Za tímto účelem je povinen ihned při příchodu 

předložit na recepci DDM Olomouc svůj občanský průkaz nebo platný cestovní pas - k zapsání do 
knihy ubytovaných hostů.

3. Každý ubytovaný je povinen seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej.
4. Způsob úhrady ubytovacího poplatku a čas předání klíčů po skončení pobytu je ubytovaný host 

povinen dohodnout s osobou, která jej ubytovává.
5. Nástup na ubytování, pokud není dohodnuto jinak, je v době 14,00 hod – 19,00 hod., ukončení 

smluveného pobytu nejpozději do 10,00 hod.
6. Ubytovaný host má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování 

vyhrazeny včetně jejich vybavení.
7. Ubytovaný host je povinen řádně užívat prostory vyhrazené mu k ubytování, udržovat čistotu a 

pořádek na pokojích, v kuchyňce, na sociálním zařízení, v umývárnách a v celém ubytovacím prostoru, 
včetně patřičného využívání odpadkových košů. 

8. Bez souhlasu ubytovatele nesmí ubytovaný host na ubytovně přemisťovat nábytek a provádět 
jakékoliv změny. 

9. Kromě elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně a osobních počítačů není v objektu 
ubytovny dovoleno používat jakékoliv jiné vlastní elektrické síťové spotřebiče. Vaření na pokojích je 
zakázáno. Jakákoliv manipulace s elektroinstalací nebo provádění oprav na těchto instalacích je 
zakázána.

10. Každý ubytovaný host je povinen řídit se požárním řádem, seznámit se s poplachovými směrnicemi, 
případně další zveřejněnou dokumentací a příkazy k zajištění požární ochrany.

11. V prostorách ubytovny není ubytovaným hostům dovoleno přechovávat jakákoliv zvířata. 
12. Kuchyňka slouží ubytovaným k přípravě jídel a jejich konzumaci. Ubytovaní hosté jsou povinni v ní 

udržovat pořádek a použité nádobí umýt a uložit na původní místo.
13. Při odchodu z pokoje je ubytovaný host povinen zhasnout světla, zavřít všechna okna, nábytek vrátit 

do původního stavu, uzamknout pokoj i ubytovnu. Ubytovaný host při odjezdu vysvlékne povlečení a 
nechá jej na posteli.

14. Ubytovaný host je povinen chovat se v ubytovacích prostorách, zejména v době od 22.00 do 7.00 
hodin tak, aby nerušil klid ostatních ubytovaných hostů. V případě, že i přes výstrahu závažným 
způsobem porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje tento „Ubytovací řád“, může ubytovatel i 
před uplynutím dohodnuté doby od „Smlouvy o ubytování“ odstoupit (ubytování zrušit).

15. Ve všech prostorách ubytovny platí přísný zákaz kouření.
16. Při ztrátě nebo poškození zařízení na ubytovně, zaplatí ubytovaný host náhradu způsobené škody! Za 

ztrátu klíče zaplatí uživatel náhradu 500,- Kč za výměnu zámku.
17. Jakékoliv porušení tohoto ubytovacího řádu může být řešeno odmítnutím poskytovat další služby ze 

strany DDM Olomouc. Tím se nijak nevylučuje platnost bodu 14.
18. Stížnosti a připomínky ubytovaných hostů přijímá služba na recepci.
19. DDM Olomouc neodpovídá za případné úrazy, poškození a ztrátu osobního majetku uživatele 

v průběhu pobytu.

Chtěli bychom Vás požádat, abyste se k celému objektu a všemu, co k němu náleží, chovali tak, 
aby i po Vašem odjezdu mohli další hosté užívat veškeré zařízení v plném rozsahu.

                                                                               

Všem hostům přejeme hezký pobyt.

  V Olomouci: 15. 5. 2017 Mgr. Jiří Dostál, v. r.
                                                                                                                                                        ředitel DDM Olomouc




